Regulamin
OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ DO WYBORU W RAMACH 4 GODZINY WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DO WYBORU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Uczeń musi zaliczyć czwartą obowiązkową godzinę wychowania fizycznego - 1 godzina
tygodniowo. Oferta i szczegółowy plan powyższych zajęć przedstawiany jest w pierwszym
tygodniu nauki nowego roku szkolnego i w pierwszym tygodniu nauki przeprowadzane są zapisy
uczniów na poszczególne godziny zajęć do wyboru. W ofercie – gry zespołowe, zajęcia na
siłowni, tenis stołowy inne wynikające z organizacji roku szkolnego.
Obecność i aktywność ucznia na powyższych zajęciach nauczyciele dokumentują w dzienniku
Librus, a ocenę zajęć wystawiają dwukrotnie w ciągu semestru . Uczniowie, którzy nie zaliczyli
przynajmniej 25% obecności na zajęciach do wyboru otrzymują cząstkową ocenę niedostateczną
i ocena z wychowania fizycznego na zakończenie półrocza lub roku szkolnego nie może być
wyższa niż dostateczna.
1. Każdy uczeń jest zobowiązany do zapisania się z początkiem roku szkolnego, na zajęcia
które będzie realizował w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego.
2.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

3. Rodzaj wyboru zajęć. Ustala się roczny okres wyboru zajęć.. Uczeń ma możliwość zmiany
profilu w każdym nowym roku szkolnym.
4. Liczebność grup. O liczebności grup zajęć do wyboru decyduje Dyrektor szkoły. Uczniowie,
którzy nie zapiszą sie na zajęcia, zostaną dopisani do grup w których są jeszcze wolne miejsca.
5. Sposób podziału
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6. Miejsce odbywania zajęć. Zajęcia mogą odbywać się na obiektach sportowych na terenie
szkoły, miasta , oraz w terenie naturalnym.
7. Czas trwania zajęć. Zajęcia odbywają się w systemie 1-godzinnym (godzina lekcyjna) - raz
w tygodniu).
8.

Termin odbywania zajęć. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku.

9. Zwolnienie z zajęć. Zwolnienie z zajęć do wyboru następuje tylko na ogólnych warunkach
zwolnień z wf. Uczniowie mają obowiązek odpracowania zajęć na których byli nieobecni. Nie
dotyczy to uczniów posiadających stałe, lub okresowe zwolnienia lekarskie, oraz uczniów,
którzy z powodu choroby byli nieobecni w szkole przynajmniej tydzień i mają tę nieobecność
usprawiedliwioną przez rodzica.

